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Van de voorzitter
De afgelopen weken ben ik weinig in het zwembad geweest.
Ik was vooral bezig met inpakken, klussen en spulletjes kopen.
Ja, Gonda en ik gaan een nieuwe woning betrekken! We blijven in
Waddinxveen, maar nu naar een 2onder1kap.
In de tussentijd probeer ik wel op de hoogte te blijven van alle ontwikkelingen en dat lukt me aardig,
mede dankzij WhatsApp! Heuglijk nieuws is dat onze secretaris, Jaco, inmiddels getrouwd is met zijn
Sandra! Nogmaals van harte en leuk dat we weer een leden-echtpaar hebben.
Schrikken was het bij het bericht van Arie Tameris dat hij begin mei in het ziekenhuis lag na gedotterd
te zijn. Het gaat weer een stuk beter en hij is inmiddels thuis. Ook Arie weet de WhatsApp goed te
vinden, getuige zijn berichten over alle lampen die ik moet ophangen en de brievenbus.
Wel heb ik tussendoor nog tijd weten te vinden om de Nettentraining te verzorgen op 10 mei. Gelukkig
met heel veel hulp van Maarten en Martin en diverse opbouwers. Zeven duikers waaronder een gast
die een uur lang in, onder en langs drie netten hebben gezwommen.
Voor nu wens ik jullie weer veel leesplezier. En natuurlijk een hele mooie zomervakantie en duikjes!
Onderwatersport veilig!
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Dov Botlek
Notulen Algemene Ledenvergadering.
07-03-2019

Opening vergadering
Peter Blanker opende de A.L.V. van Dov Botlek om 19.30 uur op 7-03-2019 in Spijkenisse.

Vaststelling presentielijst
Adri Broersen heeft vastgesteld welke leden aanwezig zijn. De volgende personen waren
present;
Peter Blanker, Michael Ruisch, Martin Ruisch, Paul Bithray, Jaco Heuvelman, Laura Maissan,
Vincent Maissan, Pascal Gunneweg, Henk van Gijzen, Jannie Mersel, Maarten van Doeselaar,
Arie Tameris
Toehoorder; Max Mersel
Afwezig met kennisgeving; Leo Blanker.
Opening.
Peter geeft via een presentatie het verloop aan van de leden. We hebben het wel eens nog
minder gehad, maar het begint toch wel licht zorgelijk te worden.
Vandaar dat het bestuur ook heeft besloten om bij bijzondere lessen het bad anderhalf uur te
huren, maar standaard iedere vrijdag 1 uur.

Goedkeuring van notulen van 15-02-2018
De notulen werden verder na lezing onder dankzegging voor de notulist goedgekeurd.

Aftreden & benoemen
Peter Blanker (voorzitter) herkiesbaar
Martin Ruisch (penningmeester) herkiesbaar.
Adri Broersen (secretaris) tot 2019 (aftredend)
Michael Ruisch (algemeen bestuurslid) herkiesbaar
Paul Bithray (algemeen bestuurslid) herkiesbaar
Jaco Heuvelman wordt als nieuwe secretaris met algemene stemmen gekozen.

Kascontrolecommissie.
Huidige kascontrolecommissie zijn Henk van Gijzen, en Maarten van Doeselaar.
Nieuwe kascontrolecommissie wordt Pascal Gunneweg en Henk van Gijzen.
Reserve lid is Arie Tameris

Behandeling van de financiën en begroting 2019
Aan de hand van de diverse sheets worden de financiële zaken behandeld en besproken.
Omdat de leden op verzoek de stukken al uitgebreid hebben kunnen doornemen, zijn er niet veel
vragen die nadere uitleg behoeven.
En de vragen die wel werden gesteld werden door de penningmeester afdoende beantwoord.
Jeugdleden worden net als bij de NOB in het jaar waarin ze jarig zijn nog als jeugdlid aangeslagen en
het jaar daarop als volwassene.
Er moet worden gekeken naar het aantal verzekeringen en waarvoor we verzekerd zijn.
We zijn financieel een redelijk gezonde vereniging en een contributieverhoging is ook dit jaar niet
nodig. De begroting van 2019 wordt vastgesteld volgens de stukken die zijn aangeleverd door de
penningmeester.
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Reactie kascontrole commissie
Maarten geeft namens de kascontrole commissie toelichting: Alle bonnetjes waren aanwezig en
klopten, en adviseert de ALV om het bestuur decharge te verlenen. De ALV gaat daarmee akkoord.

Duikzwoeger.
Deze wordt uitgereikt aan Adri wegens zijn jarenlange verdienste voor het bestuur, als algemeen
bestuurslid en als secretaris.
Presentatie evenementencommissie
Er worden ook dit jaar wel evenementen georganiseerd, maar meer op ad-hoc basis. Ook gaan we
proberen meer de samenwerking met evenementen van Mai Diving te gaan vinden.
Rondvraag
Adri geeft in het kort weer wat hij heeft moeten doen om te zorgen dat een besluit van de NOB (iedere
instructeur van de NOB een gratis VOG) uitgevoerd kon worden.
Meerdere mails, afgewezen worden, weer mails, website aanpassen e.d. kortom heel veel
hoofdbrekens.
Uiteindelijk is deze week bekend geworden dat alle instructeurs een gratis VOG kunnen aanvragen.
Of het een idee is om een EHBO les in verbanden aan te leggen, te geven dit in de kantine, en
eventueel stabiele zijligging. Daarna eventueel in het zwembad verder.
Dit idee wordt omarmd en Maarten gaat dit verder uitwerken.
Gaan we nog werven?
Als er goede ideeën zijn dan graag, maar op verregende braderieën hebben we nu al vaak genoeg
gedaan, met weinig tot geen nieuwe leden
Folder in het zwembad (snorkelen voor volwassenen)
Laura geeft aan dat zij wel eens als duiker verkleed door het centrum heeft gelopen om nieuwe
cursisten aan te trekken.
Sluiting vergadering
Peter Blanker heeft de vergadering gesloten om 21.00 uur.
Na de sluiting heeft Laura nog laten zien wat zij heeft gedaan met de nieuwe website, en de pagina`s
op facebook.
Het is de bedoeling dat we deze als hij “live” gaat zo veel mogelijk “liken” zodat hij wat hoger in de
zoekmachines komt te staan.
De nieuwe website zal regelmatig voorzien worden van foto`s die in de afgelopen tijd gemaakt zijn,
sommige foto`s zijn wel erg gedateerd.

Gaarne jullie verhalen en duikfoto's

voor 10 september 2019
mailen naar MaxMersel@gmail.com
voor het DOV Botlek: HERFSTnummer 2019.
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5 weetjes over pinguins
Pinguïns zijn bijzondere dieren. Veel mensen hebben ze wel eens gezien in
bijvoorbeeld de dierentuin. Maar hoeveel weet jij eigenlijk over een pinguïn?
Weet jij bijvoorbeeld hoe pinguïns zwemmen of hoe diep ze kunnen duiken?
In dit stukje de 5 leukste weetjes over de pinguïn op een rijtje.
1. Kunnen pinguïns vliegen?
Ondanks dat de pinguin vaak wordt gezien als vogel kunnen pinguïns niet vliegen. Ze hebben wel
vleugels. Deze gebruiken ze bij het zwemmen.
2. Wat eet een pinguïn?
Een pinguin eet voornamelijk sardientjes, grote zwermvissen en kleine inktvissen.
3. Hoe diep duikt een pinguïn?
Hoe diep een pinguïn kan duiken hangt af van het soort pinguïn. Er zijn verschillende soorten
pinguïns. Zo heb je bijvoorbeeld de keizerspinguïn, dwerg pinguïn en bril pinguïn. Een keizerspinguïn
kan wel tot 500 meter diep duiken terwijl een dwerg pinguïn slechts 10 tot 30 meter kan duiken. Er
wordt dan ook gedacht dat de lichaamsgrootte van de pinguïn een belangrijke rol speelt bij het duiken.
4. Hoe snel zwemt een pinguïn?
Pinguïns zwemmen om voedsel te vinden. Hoe snel de pinguïns zwemmen is weer afhankelijk van het
soort pinguïn. Een bril pinguïn kan bijvoorbeeld een snelheid van 20 kilometer per uur halen terwijl een
keizerspinguïn wel 25 kilometer per uur kan zwemmen.
5. Kunnen pinguïns onder water zien?
Voor pinguïns is er weinig verschil tussen kijken op het land of onder
water te kijken. Tijdens het zwemmen hebben ze hun ogen dus wijd
open. Pinguïns kunnen hun hoofd tot wel 80 graden draaien,
waardoor ze een enorm grote zicht hoek hebben. Dit maakt pinguïns
uitstekende jagers!

EHBO-trainingen
Tijdens evenementen, zwembadtrainingen en natuurlijk ook in het dagelijks leven kan er altijd een
ongelukje gebeuren.
We hebben binnen de vereniging een mooie Zuurstof- en EHBO-koffer en een
AED en er zijn ook een aantal leden die in het bezit zijn van een EHBO diploma.
Dit is natuurlijk heel erg goed, maar het kan voorkomen dat bij een buiten duik of
zwembad training een van deze mensen niet aanwezig is. Maar thuis kan er
natuurlijk ook iets gebeuren waar geen EHBO’er aanwezig is. Daarom heb ik het
idee om voor geïnteresseerden een aantal vrijdagavonden (vier of vijf) van 19.30
tot 20.45 uur instructie te geven hoe te handelen en te verbinden bij
verschillende verwondingen. Les gegeven wordt volgens de richtlijnen van het
Oranje Kruis waarbij ik zelf EHBO instructeur ben. Gezien er tijdens het oefenen
verbandmiddelen gebruikt worden vraag ik een kleine bijdrage van € 2,50 p.p.
per avond, tevens heb ik nog een aantal EHBO boekjes welke voor € 5,- te koop zijn. (normale prijs
€ 29,50). Als je interesse hebt in deze EHBO-instructie avonden gaarne zo spoedig mogelijk je
aanmelding mailen naar:
m.m.vandoeselaar@versatel.nl
of bij Maarten van Doeselaar
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Het onderhoud van de ademautomaat
Er zijn wat verschillen tussen hoe de instructie van het onderhoud
van de duikuitrusting wordt gegeven. Als goed opgeleide duikers
zijn wij natuurlijk erg zuinig op onze duikuitrusting en specifiek
onze ademautomaat, dus we zetten graag wat tips op een rij:
- Na iedere duikdag, in zowel zoet als zout water, dient de
ademautomaat gespoeld te worden.
- Indien u een tuinslang gebruikt, spoel de slangen af en spoel de
binnenkant van de tweede trap en de alternatieve
luchtvoorziening door het water via het mondstuk door de
automaat te laten.
- Indien u een spoelbak gebruikt, dompel dan de ademautomaat met uitzondering van de eerste trap
onder en zorg dat de tweede trap en de alternatieve luchtvoorziening goed worden doorgespoeld.
- Druk nooit de waterloosknop in tijdens het spoelen om te voorkomen dat er water in het systeem
terecht komt.
- Dompel nooit de eerste trap onder water en spoel deze alleen af rond het schroefdraad (DIN) of de
beugel (INT). De reden hiervoor is het risico op het vollopen van de eerste trap met water, waardoor
kalkaanslag de binnenkant van de automaat aantast. Tevens krijgen schimmels de kans te groeien in
de filter.
- Blaas nooit de eerste trap droog met behulp van een fles. Het vocht dat zich bevindt rond de
aansluiting van de eerste trap wordt zo met hoge druk de
eerste trap in geblazen. Het stofkapje kan het beste aan de
kant worden bewaard zodat deze droog blijft.
- Laat uw ademautomaat ieder jaar of om de 100 duiken
controleren door een erkend servicemonteur.
Er zijn ook ademautomaten met een Automatic Closing Device
systeem. Deze gepatenteerde klep wordt gesloten indien de
eerste trap minder dan 4 bar druk krijgt- bijvoorbeeld zodra de
automaat na het duiken wordt ontlucht. Door dit systeem is uw
eerste trap beter beschermd tegen vocht en dit scheelt u
onnodige problemen tijdens het duiken en hogere
servicekosten bij onderhoud.

Laura Maissan

Hoeveel druk zit er in een duikfles? *
o

100-200

o

200-300

o

300-400

Wat betekend de afkorting SCUBA? *
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Wat is het belangrijkste leerpunt bij jeugdduiken?
o

Zichzelf kunnen voortbewegen onder water

o

Zich mentaal en lichamelijk kunnen beheersen onder water

o

Gewenning onder water

Waarom zijn er decompressietrappen?
o

Anders gaat het duikmateriaal stuk

o

Om lichamelijke klachten te voorkomen

o

Anders wordt de zuurstof door de snelle stijging omgezet naar Co²

Wat is de belangrijkste functie van een duikcomputer?
o

Kijken hoe diep je in het water bent

o

Geeft de temperatuur van het water aan

o

Helpt bij correct decompresseren

o

Geeft aan hoeveel lucht er nog in jou flessen zit

Welke onderdelen zitten er in een minimale duikuitrusting? *
o

duikpak

o

masker

o

vinnen

o

ontspannerset

o

mes

o

vest met luchtflessen

o

loodgordel

o

Duikhorloge

o

Duikcomputer

Welke mensen zouden niet mogen duiken?
o

Mensen met claustrofobie, zware lucht- en/ of hart aandoeningen

o

Mensen met ademhalingsproblemen, zware lucht- en/ of hart aandoeningen

o

Mensen met suikerziekte, afwijking aan de benen

o

Mensen met drank of drugs

Van wat is de tijd afhankelijk hoelang je onder water mag blijven?
o

De inhoud van de flessen

o

Volume van de longen

o

Of je Pascal Gunneweg heet !

o

Van je gewicht
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ZWEMBAD training door Adri
Vrijdag 27 april had ik een circuit training te geven.
Ik had de volgende oefeningen voor de cursisten bedacht.
Eerst 1 oefening aan de kant en daarna 1 in het water.

1
2
3
4
5
6
7
8

Met gestrekte armen een loodgordel horizontaal liften.
Duw je m.b.v. armen en benen op , tik met je billen op de rand en zak in het
water terug.
Lig horizontaal op een mat, til je benen over een plankje heen en weer.
Ga zoveel mogelijk keren door de hoepel, Het hele lichaam dient daarbij
onder water te zijn.
Raak met de linker elleboog de rechter knie, hierna met de rechter elleboog
de linker knie.
Tik met de bal de bodem aan.
Lig met de buik op een mat, beweeg alleen je armen met de stok omhoog.
Gooi de bal vanaf de markering naar de teller.

Ik had de hoge opkomst van 4 buddyparen.
Ik heb ze zelf de scores laten opschrijven dus als er grote verschillen in zitten dan is dat niet
mijn schuld.

Brigitte
Jannie
Ronald
Jaco
Paul
Robert
Tarik
Koen

1
50
70
57
77
112
112

2
20
2
34
50
42
63

3
38
100
102
120
177
166

4
5
3
12
8
17
25
20
20

5
150
170
200
110
86
86
108
143

6
6
6
14
10
13
19
1

7
0
20
121
80
147
155
100
50

8
45
29
83
71
61
51
65
35

Al met al is er door de deelnemers hard getraind en hebben we een leuke avond gehad.
A3

DOV-evenementen
Zondag 21 juli : Onderwater oriëntatie (specialty)
Verzamelen om 10.00 uur voor een duik in het Oostvoornse meer
Snoep en versnaperingen na afloop.
Vrijdagavond duiken voor de liefhebbers ! ?
Hou je mail en onze DOV-WhatsApp groep mededelingen in de gaten voor nadere
informatie.
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Wijzigingen in email adressen gaarne doorgeven aan de secretaris
Jaco Heuvelman en Max Mersel.
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Slome reuzenhaai blijkt net ze hoog te kunnen springen als de witte haai !

Reuzenhaaien zijn de op één na grootste vissen ter wereld, zo kunnen ze wel 10
meter lang worden. Maar ondanks hun formaat, hoeven we niet snel bang voor ze te
zijn. Zo staat de reuzenhaai bekend als een grote, slome, vriendelijke reus die het
liefst op plankton knabbelt. Maar nu doen onderzoekers een nog onbekende kant
van de reuzenhaai uit de doeken. Want reuzenhaaien blijken stiekem net zo snel en
hoog uit het water te kunnen springen als hun beroemde neven en nichten; de witte
haai.
Met behulp van camera’s en video-analyse bestudeerden de onderzoekers het
opmerkelijke gedrag van de reuzenhaai. Zo probeerden ze de zwemsnelheid te
schatten op het moment dat de haai het water verliet en zijn sprong inzette. Ook
bevestigden de onderzoekers een apparaat op één van de reuzenhaaien om de
snelheid en beweging van de sprong nauwkeurig te meten.
En het tegendeel is bewezen; de reuzenhaai is bepaald niet sloom. Zo zwom hij in
iets meer dan negen seconde en met tien staartzwiepen van 28 meter diepte naar
het oppervlak, waar hij met 90 graden door het water brak. Vervolgens schraapte hij
voor een seconde over het water, om vervolgens een sprong te maken die tot wel 1,2
meter boven het wateroppervlak reikte. De slagfrequentie van de staart nam hierbij
tot wel zes keer toe. Daarnaast bereikte de reuzenhaai een topsnelheid van
ongeveer 5,1 m/s. Ter vergelijking; dit is meer dan twee keer zo snel als de
gemiddelde deelnemer aan de Olympische Spelen op de 50 meter vrije slag voor
mannen.
De bevindingen laten maar weer eens zien hoeveel we nog kunnen leren over
zeedieren. Zelfs de grootste en meest opvallende soorten hebben verrassingen in
petto. “Het is een beetje vergelijkbaar met tot de ontdekking komen dat koeien – als
je niet kijkt – net zo snel zijn als wolven,” aldus onderzoeker Jonathan Houghton.
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Het dieet van de tijgerhaai blijkt wel erg veelzijdig.
Tijgerhaaien eten vrijwel alles; van dolfijnen en zeeschildpadden tot rubberbanden. Maar
voordat deze toproofdieren uitgroeien tot volwassenen, hebben jonge tijgerhaaien een nóg
ongewoner dieet. Wetenschappers zijn er in een nieuwe studie namelijk achtergekomen dat
tijgerhaaien vogels eten. En dan geen zeevogels zoals meeuwen en pelikanen, maar vogels
die je in je achtertuin vindt; zoals
mussen, spechten en duiven.

Maaginhoud
De onderzoekers besloten het dieet van
jonge tijgerhaaien onder de loep te
nemen. Dit deden ze door de drie meter
lange haaien op een boot te slingeren,
de magen leeg te pompen en
vervolgens de maaginhoud aan een
inspectie te onderwerpen. Vervolgens
werden de haaien weer ongedeerd
vrijgelaten. In totaal werden er 105
haaien onderzocht.
Onderzoekers pompen de maag van
een tijgerhaai leeg. Afbeelding: Field
Museum

Vogels
Van de 105 haaien, bleken er 41 resten van vogels in de maag te hebben. Echter was het
nog niet zo gemakkelijk om deze halfverteerde overblijfselen aan een specifieke vogelsoort
toe te schrijven. Om dit te achterhalen, werden de resten naar een laboratorium gestuurd
voor grondige DNA-analyse. “Geen van hen bleken meeuwen, pelikanen, aalscholvers, of
welke andere zeevogel dan ook te zijn,” zegt onderzoeker Marcus Drymon. Daarvoor in de
plaats bleek het verrassend genoeg te gaan om zangvogels die voornamelijk op het land
leven, zoals mussen, spechten en duiven.

Hoe dan?
De vraag is natuurlijk hoe deze vogels de sprong van een willekeurige achtertuin naar de
oceaan maken. En ook daar hebben de onderzoekers een antwoord op gevonden. Zo blijkt
dat de jonge tijgerhaaien precies tijdens het migratieseizoen van de zangvogels in de Golf
van Mexico te vinden waren. “In alle gevallen viel de timing van de tijgerhaai die een vogel
had gegeten samen met de piek van die vogelsoort voor de kust,” legt Drymon uit.

Moe
De tijgerhaaien hebben het voornamelijk voorzien op de zangvogels die moeite hebben om
de oceaan over te vliegen. “De vogels zijn tijdens de trek al aardig afgepeigerd,” vertelt
onderzoeker Kevin Feldheim. “Een storm kan ze dan teveel worden, waardoor ze in de
oceaan vallen.” En zo’n makkelijke maaltijd laat een jonge tijgerhaai natuurlijk niet aan zich
voorbij gaan.
Bovendien zijn landvogels waarschijnlijk aantrekkelijker voor tijgerhaaien dan zeevogels.
Laatstgenoemde kunnen zich namelijk veel beter in en om het water redden dan een mus of
specht. Het is trouwens niet de eerste keer dat tijgerhaaien worden gesnapt op het eten van
vogels. Zo bleek al eerder dat de haaien zich te goed doen aan jonge albatrossen die voor
de kust van Hawaii leren vliegen.
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36 uur zonder zuurstof?
Het hart van deze vis klopt gewoon door

Het is een waar record!
Slijmprikken zijn opmerkelijke wezens. Ze zijn familie van de aalvormige dieren en de enige
bekende, levende dieren die wel over een schedel, maar niet over een wervelkolom
beschikken. Deze slijmerige bodembewoners leven van de karkassen van dode zeedieren
en gedijen in diepe water waar zuurstof gering is. En op dat laatste hebben ze iets slims
gevonden. Want het hart van slijmprikken klopt voor wel 36 uur lang door terwijl het geen
zuurstof gevoerd krijgt.

Mens
Bij mensen zit dat wel anders. Zo kunnen onze harten slechts een paar minuten zonder
zuurstof. Alles langer dan dat, richt permanente schade aan. Onderzoekers wilden in een
nieuwe studie proberen te achterhalen hoe het kan dat het hart van de slijmprik gewoon door
blijft pompen. Want door dat mysterie te ontrafelen, hopen de onderzoekers op ideeën te
komen om het menselijke hart te beschermen als het zonder zuurstof komt te zitten, zoals bij
een hartaanval bijvoorbeeld aan de hand is.

Slijmprikken
Slijmprikken zijn de oudste nog levende verbinding met de allereerste gewervelden en leven
al meer dan 550 miljoen jaar op aarde. De meeste slijmprikken kunnen niet zien. Daarom
hebben ze wimpers rondom hun mond, om zo de omgeving te verkennen.

Brandstof
“We wilden weten welke metabolische brandstoffen de slijmprik gebruikt, en hoe die worden
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gebruikt, als het hart geen zuurstof meer krijgt,” zegt onderzoeker Todd Gillis. In de studie
testten de onderzoekers twee verschillende mogelijkheden: glucose en glycerol. Tijdens het
experiment namen de onderzoekers voor twaalf uur lang de zuurstof weg en observeerden
hoe de harten van de slijmprikken reageerden terwijl ze alleen glucose, glycerol of geen
enkele brandstof toegediend kregen. Ondertussen werd de hartsamentrekking gemeten.

Pompen
Uit de resultaten blijkt dat het verstrekken van alleen glycerol verreweg het meest positieve
effect teweegbracht. Zo constateren de onderzoekers dat dit de contractie van het hart
verhoogde – zelfs meer dan wanneer de harten alleen werden voorzien van glucose, waar
normaal gesproken de voorkeur van spieren naar uit gaat. De onderzoekers waren daarom
ook best een beetje verbaasd dat de harten van de slijmprikken zo sterk op glycerol
reageerden.

Glycerol
De onderzoekers denken dat glycerol vanuit de lever aan het hart wordt afgegeven. “We
denken dat het door het bloed circuleert,” zegt Gillis. “We vonden zeer hoge levels van
glycerol in de lever. Waarschijnlijk wordt het daar aangemaakt en vervolgens door de
weefsels getransporteerd.”
Toch blijft er nog veel in het ongewisse. “We zijn nog steeds bezig om erachter te komen wat
dit betekent,” zegt Gillis. “Deze bevindingen roepen zoveel meer spannende vragen op. Wat
is het voordeel van glycerol? Is het een voorouderlijke afwijking of het resultaat van
evolutie?” Maar dat de harten zonder zuurstof voor zo’n lange tijd blijven door kloppen, is
natuurlijk hoe dan ook ontzettend fascinerend. “Het zijn een soort zombie-harten,” zegt Gillis.
“Ze blijven gewoon door kloppen. Maar zo ongeveer alles aan de slijmprik is bizar. Dit is
eigenlijk gewoon weer een ander vreemd iets dat ze kunnen. Nu moeten we uitvinden hoe
en waarom ze het doen.”
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DOV- Botlek in het nieuw……
De nieuwe Polo en T-shirts voor de duikvereniging zijn klaar.
Ik mag wel zeggen dat ze er erg leuk zijn geworden.
Voor het logo hebben we een kleuren badge laten maken
(deze is geheel gestikt) en wordt aan de voorzijde geplakt (geperst).
Voor de tekst hebben we gekozen
voor een zeefdruk en deze staat aan de
achterzijde.
Polo: merk Stedman,
65% polyester & 35% cotton.
T-shirt: merk Stedman 100% cotton.
Verder heb ik een sweater laten maken
(zwart) en ook deze viel in heel goede
aard,
ook was er vraag voor vliestruien en
hemdjes (voor de dames).
Verder is er een mogelijkheid voor een
baseball pet met logo.
Wil jij een polo, T-shirt,
sweater bestellen, laat per
email aan
Ingrid-Ruisch@hetnet.nl
weten:
Graag met vermelding van:
Naam:
Wat je wilt bestellen:
Maat:
Aantal:
De kosten van de bestelling,
na verleg met Martin Ruisch,
Tel:06- 46358145
kun je overmaken naar NL59RABO012.54.77.805 penningmeester van DOV- o.v.v.
kleding.
Ik zie jullie bestellingen graag tegemoet!!!
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